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18/6/2018 

Καλθςπζρα Στάκθ και ευχαριςτοφμε πολφ για τθν διάκεςι ςου να 

απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ μασ. Μασ αρζςει πολφ θ φωνι και τα 

τραγοφδια ςου και κα κζλαμε να ςου κάνουμε κάποιεσ ερωτιςεισ. 

1. Πότε ςκζφτθκεσ να αςχολθκείσ με τθ μουςικι; 

Από τότε που γεννικθκα θ μουςικι ιταν δίπλα μου. Στο χωριό μου ςτθ 

Νάξο τα καλοκαίρια ζκανα πωσ ζπαιηα βιολί. Ο πατζρασ μου αγαποφςε 

τθ μουςικι και θ μθτζρα μου τραγουδοφςε ςυνεχϊσ. Δεν το ςκζφτθκα 

ποτζ να αςχολθκϊ με τθ μουςικι. Αςχολοφμαι από τότε που γεννικθκα 

2. Τι όργανο παίηεισ; 

Πιάνο και λίγθ κικάρα και λίγα κρουςτά ορχιςτρασ. 
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3. Τι μουςικι ακοφσ; 

Ακοφω πολφ κλαςικι μουςικι, βρετανικι και αμερικάνικθ ςκθνι και 

παλιά αςτικά τραγοφδια. 

4. Τι ςε εμπνζει;  

Οι ιςτορίεσ. Ιςτορίεσ γράφω. Μικρά διθγιματα. 

5. Ποιο τραγοφδι ςε εκφράηει περιςςότερο; 

Από δικά μου το “Παιδί ξανά”. Από άλλουσ πάρα πολλά. Ασ ποφμε ζνα 

οποιοδιποτε τραγοφδι των Beatles. 

6. Μίλθςζ μασ για το δίςκο ςου 

!8+ Λζγεται. Είναι ζνα παράξενο best of . Συμμετζχουν εκπλθκτικοί 

ςυνάδελφοι και είμαι περιφανοσ για τθν εμπιςτοςφνθ που μου 

ζδειξαν. 

7. Προτιμάσ να τραγουδάσ μόνοσ ι ςε κάποιο ςυγκρότθμα; 

Και τα δυο μου αρζςουν. Σκζφτομαι να ξαναφτιάξω και ςυγκρότθμα. 

8. Ζχεισ προγραμματίςει καλοκαιρινζσ ςυναυλίεσ; 

Ναι παίηουμε ςτισ 13 Ιουλίου ςτον κιπο του Μζγαρου Μουςικισ με τθν 

 Ανδριάνα  Μπάμπαλθ,   κακϊσ και ςε άλλεσ θμερομθνίεσ ςε όλθ τθ 

χϊρα. 

9. Μίλθςζ μασ για το Κοινωνικό Ωδείο. Κάνετε δωρεάν μακιματα; 

Πωσ νιϊκεισ γι’αυτό; 

Βοθκάω όπωσ μπορϊ εκελοντικά ςε αυτι τθν κίνθςθ. Ξεκινιςαμε πριν 

7 χρόνια. Θζλαμε να βοθκιςουμε παιδιά οικογενειϊν που δεν 

μποροφςαν να χρθματοδοτιςουν μακιματα μουςικισ. Είμαι 
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περιφανοσ που ςυνεχίηουμε να προςφζρουμε. Το πιο όμορφο πράγμα 

που ζχω κάνει ςτθ ηωι μου. 

 

Σφντομο Βιογραφικό 

Ο Στάκθσ Δρογϊςθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1977. Είναι πτυχιοφχοσ 

πιάνου με ςπουδζσ κοντά ςτθν κ. Νάςου και ζχει κάνει και ςπουδζσ 

ανϊτερων κεωρθτικϊν και κρουςτϊν ορχιςτρασ.  

Υπιρξε τραγουδιςτισ και βαςικόσ ςυνκζτθσ του ςυγκροτιματοσ «Τα 

φϊτα που ςβινουν». Μετά τθ διάλυςθ του ςυγκροτιματοσ εργάςτθκε 

ςαν μουςικόσ, τραγουδιςτισ, ενορχθςτρωτισ ςε ςυναυλίεσ του Μίκθ 

Θεοδωράκθ 

Το 2005 πιρε μζροσ ςτο Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Τραγουδιοφ με το 

τραγοφδι «Θα περάςουν οι μζρεσ». 

Ζχει κυκλοφοριςει πζντε προςωπικοφσ δίςκουσ, ενϊ ςυμμετζχει με 

τραγοφδια του ςε δίςκουσ άλλων καλλιτεχνϊν. Ζχει επίςθσ γράψει 

τραγοφδια και μουςικι για το κζατρο, ενϊ από το 2009 ζχει δικι του 

ραδιοφωνικι εκπομπι ςτο www.mindradio. 

Από το 2012 ςυμμετζχει ςτθ ςυνζλευςθ του Κοινωνικοφ Ωδείου, ςτο 

οποίο δίδονται μακιματα μουςικισ δωρεάν  από εκελοντζσ ςε 

ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

http://www.mindradio/

